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Jaarverslag 2021 
 

Geachte lezer,  

 

Het is me als voorzitter van de Stichting Straatpastoraat Hoorn een genoegen u ons jaarverslag aan te 

bieden. Het bestuur heeft in ook in 2021 maar heel weinig vergaderd. Dat was uiteraard het gevolg van de 

pandemie, maar ook van onze filosofie. We vergaderen zo weinig als mogelijk en zoveel als nodig is.  

 

Het aantal activiteiten was beperkt. Een smalle beurzen festival met ruim honderd bezoekers zoals in 2019 

zat er niet in. De zondagse lunches konden niet altijd doorgaan. Daarentegen is vanuit onze stichting aan 

het begin van de pandemie wel een project opgezet m.b.t. maaltijdvoorziening voor mensen die op het 

punt van gezond eten wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat project heet “Warm Onthaal.”  

Verder ontmoet Esther  haar doelgroep sinds het begin van de pandemie o.a. in het Octaaf, een 

kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, die onder de titel “Open Kerk” een 

coronaproof inloop organiseert.  

 

Het is fijn te kunnen zeggen: Het werk is – ondanks alles -  toch “gewoon” doorgegaan.  

Dat zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële bijdragen van onze sponsoren, 

die we  – door ze hieronder te noemen – onze grote erkentelijkheid betuigen. We weten ons gesteund door  

 

+ Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Andijk 

+ Diaconie van de Protestantse gemeente Andijk-Wervershoof 

+ Diaconie van de Protestantse gemeente Koggenland 

+ Diaconie van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker  

+ Parochiële caritasinstelling van de Parochie H. Matteüs  

+ Persoonlijke giften 

 

Het zou ook niet mogelijk zijn zonder het enthousiasme, de deskundigheid en de trouw waarmee onze 

pastor haar werk vorm geeft. Ook haar danken we daarvoor zeer. Het is ook  

mij persoonlijk een voorrecht intensief met Esther te mogen samenwerken. We ontwikkelen 

vol enthousiasme allerlei ideeën voor “na de pandemie.” Daarover volgend jaar meer.  

Tegen het eind van 2021 kondigde zich Esthers tweede kindje aan. Het bestuur zal haar voor de duur van 

haar zwangerschapsverlof vervangen en heeft daartoe de nodige stappen ondernomen. Er is een 

advertentie geplaatst, waarop we inmiddels diverse reacties hebben ontvangen.  

Ook mijn medebestuurders dank ik hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet. 

We realiseren ons dat het jaarverslag heel beknopt is,  

maar we presenteren het graag onder het motto: Niet het vele is goed, maar het goede is veel. 

 

Ton Heijboer  

Voorzitter Stichting Straatpastoraat Hoorn 
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Begroting en rekening 
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Verslag van de Straatpastor 
 

Na een bewogen 2020 door de komst van Covid-19, kwam er in 2021 weer wat meer rust. Niet 

omdat Covid opeens weg was, maar omdat we gewend raakten aan het leven met wisselende 

maatregelen. Het werk van het Straatpastoraat werd natuurlijk beïnvloed door die maatregelen, 

maar toch is het stabiel doorgegaan: aandacht en zorg voor mensen die bekend zijn met de straat, 

en verbinding tussen hen en de samenleving.  

Vaste werkzaamheden en projecten 

Het Straatpastoraat in Hoorn wil psychosociale en pastorale aandacht en ondersteuning bieden 

aan mensen die dak- en thuisloos zijn in Hoorn en omgeving. Het is een manier om vorm te geven 

aan wat de kerken zien als hun opdracht ten aanzien van de meest kwetsbare groepen in de 

samenleving. Langs de weg van aandacht en ondersteuning hoopt het Straatpastoraat een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan het welbevinden van de doelgroep. 

De kern van het werk is het pastoraat: de ontmoeting met de ander, het zijn van een veilige plek. 

Op straat, bij de inloop en de nachtopvang, tijdens huisbezoeken en op andere plekken hebben die 

ontmoetingen veelvuldig plaatsgevonden. Steeds weer krijg ik van mensen terug hoe belangrijk en 

gewaardeerd die veilige plaats is. 

Een manier om ruimte te creëren voor die ontmoetingen, is door onze projecten. De Lunch op 

Zondag, Warm Onthaal, en Open kerk bieden daar mogelijkheid toe. De laatste twee zijn in 2020 

ontstaan, hebben in 2021 doorgang gevonden, en zullen ook in 2022 voortgezet worden. Het zijn 

plaatsen geworden waar mensen zich gesteund en gezien voelen door concrete zorg en liefdevolle 

aandacht1.  

Dat dit werkelijk zo is, weten we door een klein onderzoek waar vanuit Fonds Fransiscus, een 

fonds waar het Straatpastoraat door gesteund wordt, opdracht toe werd gegeven. Door middel 

van fotokaarten ben ik met mensen uit de aandachtsgroep in gesprek gegaan over wat het 

Straatpastoraat voor hen betekent. Welke impact heeft het Straatpastoraat en de projecten die 

we doen? Als rode draad kwamen vriendschap, iedereen mag er zijn, gesprek over het leven en 

een plaats om hulp te vragen, naar voren uit de antwoorden. Een mooie verwoording van de 

aandacht en zorg die we voor ogen hebben! 

Vooruitblik 2022 

In 2022 hopen we natuurlijk de werkzaamheden en projecten voort te zetten. Met de komst van 

versoepelingen rondom Covid-19 ontstaan er ook weer nieuwe mogelijkheden. Zo willen we 

eindelijk de tweede editie van het Smalle Beurzen Festival organiseren. Ook willen we ontdekken 

of het Straatpastoraat op andere plekken in Hoorn van betekenis kan zijn, door op vaste tijd op 

straat aanwezig te zijn in de Kersenboogerd met koffie en koek. Deze werkzaamheden zullen niet 

 
1 Voor wie geïnteresseerd is in de details rondom Lunch op Zondag en Warm Onthaal zijn er aparte projectplannen 
met evaluatie op te vragen via pastor@straatpastoraathoorn.nl 
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door mij als straatpastor worden opgepakt, maar zullen worden gestart door mijn vervanger, voor 

de duur van mijn zwangerschapsverlof. We zijn dankbaar dat het werk zo doorgang kan vinden en 

zich verder kan ontwikkelen! 

Esther Jeunink  

Straatpastor Hoorn 
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